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Bestilling: 

Lesing og lesevansker hos unge voksne



Plan for økten

• Lesing hos unge voksne

• Lesevansker hos unge voksne
• Dysleksi eller lesevanske - Har noen gått klar av radaren?
• Dysleksi 
• Energibruk
• Konsekvenser i hverdagen

• Metoder for å øke leseferdighet? (kort)
• Eksempler fra et opplegg for elever i videregående skole

• Metoder som kan kompensere og avlaste
• Grep i skriveprosessen
• Lydstøttet læring
• Førstehjelp i studieteknikk
• Om å ta hensyn til læringsstil



Lesing hos unge voksne



Lesevansker hos unge voksne - ifølge Pisa 2018





Dysleksi eller lesevanske - Har noen gått klar av radaren?

• Dysleksivennlige skoler har verktøy og/eller prosedyrer for å avdekke 

hvilke elever som har dysleksi 

• Noen har dysleksi og noen er «bare» svake lesere
• Hvem er hvem?

• Hva ligger i «bare»?

• Hvordan sorterer vi hjelp og tilrettelegging? 



Hva er dysleksi?

”Vedvarende forstyrrelse i kodingen av skriftspråket, 
forårsaket av en svikt på det fonologiske området”

(Høien og Lundberg, 2001)



Dysleksi er med enkle ord:

Problemer med å ”se” deler i ord

→ Dette stjeler energi!



Energilekkasje

• Lesing kan ta så mye energi at det ikke blir nok igjen til å bearbeide 

innhold

• Lesing – avkodingsprosessen tar energien 

• Skriving – staving tar energien



Hva skjer i hjernen når man leser?

http://www.youtube.com/watch?v=XKekE10b82s&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=XKekE10b82s&feature=related


Når lesing tar for mye energi

Vanlige hverdagskonsekvenser

• Upresis avkoding
→ gjetninger og utelatelser → mister innhold

• Energilekkasje 

→ kan kun ”ta inn” begrenset mengde tekst

• Lite lesing
→ mangelfullt ordforråd

• Kan ikke sjonglere mellom leseteknikker 

(skumlese, oversiktslese og detaljlese)
→ Bruker like mye energi uansett



Skriving

Staving tar energi

• Lite (hos noen ingen) energi igjen til ordmobilisering, 
setningsbygging  og komposisjon

• Husk: Noen skriver relativt bra, men bruker ekstremt mye energi på 
det. 

Alarm:  Korte tekster fungerer godt i de fleste yrkesutfordringer, men i 
skolen liker vi at det er litt lengde på det som leveres…



Til ettertanke:

• Kan vi gi rom for å vise kunnskap muntlig? 

→ Begrense slitasjen

• Leser vi læreplanene med arbeidsbrillene på?

De nye læreplanene for yrkesfag sier vi skal lære elevene 
å kommunisere skriftlig 
på de områdene som er relevante for yrkesmål.

• Husker vi at studieforberedende skal gjøre elevene klare til å studere?
Gjør vi elever med lesevansker til selvgående studenter med tanke på hjelpemidler og 
rettigheter?



Metoder for å øke leseferdigheten



Merkelapp - stavelser i fokus

”Dysleksi er en vedvarende forstyrrelse i kodingen av skriftspråket, 
forårsaket av en svikt på det fonologiske området.” (Høien og Lundberg 
2001)

Dysleksi er med enkle ord:

Problemer med å ”se” deler i ord

Gjenkjenne deler = redusere energibruken i leseprosessen



Eksempel: ”Automatisering” av stavelser

Elev med kartleggingsresultater som viser vansker knyttet til fonologisk lesing og fonemisk 

bevissthet. 

Ved stadig arbeid med stavelser, vil man etablere ”parate stavelser” i 

langtidsminnet. Dette vil medføre rask gjenkjenning av større enheter når 

man avkoder fonologisk, eller trenger fonologisk strategi som 

støttestrategi. 

Resultat: Redusert energibruk, og frigjøring av energi til bearbeiding av tekstens meningsinnhold. 



Eksempel:  

Konvoluttoppgave 1 – uke x - elev TIP



Eksempel:  

Konvoluttoppgave 2  

uke x 

elev TIP



Eksempel:  

Konvoluttoppgave 3 

uke x 

elev TIP



Eksempel:  

Konvoluttoppgave 4 – uke x - elev TIP



Metoder som kan kompensere og avlaste

- Grep i skriveprosessen

- Muntlige prøver

- Lydstøttet læring

- Om å ta hensyn til læringsstil



Metoder som kan kompensere og avlaste

Husk:

Dysleksi er spesifikke lese- og skrivevansker. 
– Altså vansker knyttet til lesing og skriving. 

Elever med dysleksi er like forskjellige som alle andre.

- Og de er i forskjellig grad motivert til å bruke hjelpemidler

Noen blir eksperter i løpet av ti minutter.
- Og noen sier nei-takk!



Skriving

Staving tar energi

• Lite (hos noen ingen) energi igjen til ordmobilisering, 
setningsbygging  og komposisjon

• Husk: Noen skriver relativt bra, men bruker ekstremt mye energi på 
det. 



Grep for hjelp i skriveprosessen

• Lese bestillingen

• Lage en plan for skrivearbeidet 
(OBS!: Planen formes etter individuell stil)

• Produsere setninger og rette i adskilte operasjoner



Grep for hjelp i skriveprosessen     forts.

Aktiv bruk av lydbøker/lydfiler for å skape bevissthet rundt

• Sjanger

• Språk og tekstflyt

• Virkemidler



Grep for hjelp i skriveprosessen     forts.

Motivere til bearbeiding av tekst gjennom flere gjennomlyttinger: 

• Lydstøtte og tegnsetting

• Lydstøtte og rettskriving

• Lydstøtte og tekstflyt
• Søkefunksjon og tekstflyt 

• Synonymoppslag



Grep for  hjelp i skriveprosessen     forts.

Grep for å skrive fyldige tekster:

Xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx.   



Grep for  hjelp i skriveprosessen     forts.

Grep for å skrive fyldige tekster:

Xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx.   



Grep for  hjelp i skriveprosessen     forts.

Grep for å skrive fyldige tekster:

Xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx.  ……. ….. ………….. … ….. ……… … 

……. … …… . 





Muntlige prøver

Kan prøvebesvarelser teknisk leveres i form av lydfil?

Eksempel: 

• Spørsmål 1: 

• Svar: 



Hva med tale til tekst?



file:///C:/Users/AFK01959/Downloads/hjelpemidler-eksamen.pdf

file:///C:/Users/AFK01959/Downloads/hjelpemidler-eksamen.pdf


Lydstøttet læring

Lydstøtte for å:

• Redusere energibruken i leseprosessen

• Hente informasjon

• Skape tekstbevissthet



Lydbøker

Statped – Skolelydbok og NLB

NLB er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, 
svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. 
Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. 
Det er gratis å låne bøker fra NLB. 

www.nlb.no

Appene «Lydhør» og «EasyReader» gir enkel tilgang til lydbøkene. 

http://www.nlb.no/




Digital lyd for lesing på skjerm

Et godt utvidet rettskrivingsprogram har, i tillegg til ordliste og 

prediksjon, også en god oppleserfunksjon.





Programvare for bilde til tekst

• Finnes som del av pakken i noen utvidede rettskrivingsprogram

• Finnes også som del av en Office-pakke

→Lærere med Office-tilgang har mulighet til å konvertere alt de kopierer 
og alt de legger ut på skolens digitale plattform, slik at elevene kan 
bruke sine verktøy for lydstøttet læring

→Elever med Office-tilgang kan selv ta bilde 
av teks og få den lest



Lydstøttet læring fortsetter

• Lite tro på at lydstøtte er effektivt?



Du kan ha rett

Hos eldre dyslektikere kan lytteforståelsen være dårlig på 

grunn av liten leseaktivitet, noe som gir leseren avgrenset 

begrepsforråd, syntaktiske vansker og manglende kunnskaper når det 

gjelder ulike tekstsjangere. (Logoshåndboka)

Men det er skolens ansvar å møte denne 

utfordringen med tilpasset opplæring!!!!



Lydstøttet læring fortsetter

→Husk at det er minst like viktig å bevisstgjøre på 
læringsstil og studieteknikk når eleven skal lære 
gjennom lydbok! 



Førstehjelp - studieteknikk

• Les bestillingen!

• Bestillingen ligger i kompetansemålene…

Konkretiser bestillingen i et åpent skjema, et tankekart, en liste, en tegning 

eller noe annet som passer for deg.

= gjør deg klar til å lese/lytte til teksten med «hov»

= gjør deg klar til å sortere det du finner



Viktig forutsetning for å veilede i studieteknikk:

Respekt for ulike læringsstiler







Psykologiens 

historie og 

utvikling
Forklare 

forskjellen mellom 

samfunns- og 

naturvitenskapelig 

tilnærming til faget

Gjøre rede 

for 

parapsykolo

gi som 

fenomen

Gjøre rede for hovedtrekk i 

psykologiens utvikling fra 

filosofisk tenkning til 

dagens vitenskapelige og 

anvendte psykologi

Gi en oversikt over 

viktige temaer i 

psykologisk 

grunnforsking og i 

anvendt psykologi

Parapsykologi: 

…. 

…………………

………

Samfunnsviten-

skapelig 

tilnærming: 

…………… …

Naturvitenskapelig 

tilnærming: 

………………

……………………

……………………

…………………

Forskjellen: … 

………………

………………

………………

……………

Filosofisk 

tenkning

Vitenskapel

ig og 

anvendt 

psykologi

Hovedtrekk. ……………………………………………………………………………………………………………………

Viktige temaer i 

psykologisk 

grunnforsking:

- ………….  

- ………………………..

- ………

Viktige temaer i 

anvendt psykologi:

- ………….  

- ………………………..

- ………………….. 

-



Psykologiens historie og utvikling

temaer i psykologisk 

grunnforsking
temaer i anvendt 

psykologi

Parapsykologi

filosofisk 

tenkning 

hovedtrekk i 

psykologiens 

utvikling 

vitenskapelig og 

anvendt 

psykologi

forskjellen

Natur-

vitenskapelig 

tilnærming

Samfunns-

vitenskapelig 

tilnærming



analysere omfanget av ulike former for 

kriminalitet og overgrep og drøfte korleis 

slike handlingar kan førebyggjast, og korleis 

rettsstaten fungerer

ulike former for kriminalitet - lage en liste og finne 
omfang

analyse av omfanget av ulike former for kriminalitet

finne forslag til hvordan slike handlinger kan forebygges

drøfte forslagene

finne ut hva som menes med rettsstat 

analysere og drøfte hvordan rettsstaten fungerer





Viktig forutsetning for å veilede i studieteknikk:

Respekt for ulike læringsstiler



Bestillingen bør konkretiseres på en måte som passer elevens hode. 

- Og du kan hjelpe eleven 

å finne den formen som passer best.



Tips til dialog for å bevisstgjøre på elevens «hverdags-strategier»

• Hvordan husker du når du bare husker?

• Hender det at du ser TV/hører radio/ blar i aviser?

– Hva er det mest spennende du har sett/hørt/lest i det siste?

Du husker noe som ingen har bedt deg huske! 
Altså kan ditt hode både ta inn informasjon og lagre informasjon. 
Du har en teknikk, og den må vi finne, for den skal vi utnytte ☺

• Eksperiment: tanken på en handleliste og en handletur



Takk for oppmerksomheten!


